
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan Vira Baby yang beralamat di Jl. 

Beton Mas Selatan B198 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena permasalahan terdapat pada pemasok, 

yang permasalahannya meliputi keterlambatan pengiriman material kain, pelayanan 

yang kurang ramah atau komunikasi yang buruk, dan kualitas material kain yang 

kurang baik, maka diharapkan dengan adanya evaluasi pemasok ini, Vira Baby dapat 

menentukan pemasok yang terbaik dan tepat untuk diprioritaskan terlebih dahulu. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah 

data primer yang akan digunakan: 

1. Data ukuran dan kapasitas produksi, fasilitas desain, dan lokasi geografis 

pemasok kain dari Vira Baby. 

2. Data waktu penyerahan material, instruksi pembeli, penanganan keluhan dari 

Vira Baby, informasi material yang diberikan pemasok, informasi harga yang 

diberikan pemasok, jangka waktu pembayaran yang ditetapkan, dan jaminan 

yang diberikan pemasok kepada Vira Baby. 



 

 

3. Data kondisi kemasan material dari pemasok. 

Sedangkan untuk data sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Data kualitas material. 

2. Data harga material. 

3. Data pemesanan kain dalam beberapa bulan. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam 

mengenai data ukuran dan kapasitas produksi, fasilitas desain, dan data 

lokasi geografis pemasok kain; data waktu penyerahan material, instruksi 

pembeli, penanganan keluhan dari pembeli, informasi material yang 

diberikan, informasi harga yang diberikan, jangka waktu pembayaran, dan 

jaminan yang diberikan pemasok.  

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara 

yang telah dibuat. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik 

Vira Baby. 

b. Kuesioner / Angket 



 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam formulir, yaitu 

formulir penentuan bobot dan formulir evaluasi pemasok yang akan 

diberikan kepada pemilik, manajer produksi, dan bagian pembelian yang 

merasakan pelayanan pemasok dan yang berkomunikasi langsung dengan 

pemasok. 

Fungsi dari formulir penentuan bobot bagi peneliti yaitu mengetahui 

tingkat kepentingan tiap aspek yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

Sedangan fungsi formulir evaluasi pemasok bagi peneliti yaitu untuk 

menilai kinerja atau kemampuan dari masing-masing pemasok, yang 

nantinya akan membandingkan skor akhir dari masing-masing pemasok. 

Dengan adanya formulir tersebut, peneliti akan dapat membandingkan dan 

menentukan pemasok yang terbaik untuk diprioritaskan terlebih dahulu. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data kondisi 

kemasan material dari pemasok. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Peneliti dapat mengetahui kualitas material, harga material dan 

intensitas pemesanan kain yang dilakukan Vira Baby dalam beberapa periode. 

3.4  Teknik Analisis 



 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode evaluasi pemasok. Metode 

evaluasi pemasok tersebut menggunakan metode kuantitatif untuk evaluasi pemasok 

dan metode kualitatif untuk mencari alternatif lainnya jika ada skor yang sama dari 

evaluasi kuantitatif. 

3.4.1 Metode Kuantitatif 

Tiap data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

nilai untuk evaluasi pemasok dengan cara memberikan bobot atau tingkatan peringkat 

mengenai kriteria yang ditinjau dari keadaan umum, keadaan pelayanan, dan keadaan 

material. Berikut ini adalah langkah melakukan teknik analisis tersebut: 

1. Melakukan Penghitungan Bobot (bobot kepentingan tiap aspek) 

Melakukan penghitungan bobot pada tiap aspek yang akan dievaluasi. 

Pemberian besar kecilnya bobot yaitu dengan memberikan skor 1 sampai 3 (1 = 

kurang penting, 2 = cukup penting, 3 = penting). Berikut adalah contoh formulir 

pemberian bobot: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.1. Formulir Pemberian Bobot 

Deskripsi Item yang Dievaluasi 

Kurang 

Penting 

Cukup 

Penting 
Penting 

1 2 3 

A. Keadaan Umum Pemasok       

1. Ukuran dan Kapasitas Produksi 

2. Fasilitas Desain       

3. Lokasi Geografis       

Nilai rata-rata A / Nilai Total =   

 

  

Bobot A =  Nilai Total  DIBAGI Total (Nilai Total)  

B. Keadaan Pelayanan       

1. Waktu Penyerahan Material       

2. Mengikuti Instruksi Pembeli       

3. Penanganan Keluhan dari Pembeli       

4. Informasi Material yang Diberikan       

5. Informasi Harga yang Diberikan       

6. Jangka Waktu Pembayaran       

7. Jaminan yang Diberikan Pemasok       

Nilai rata-rata B / Nilai Total =   

 

  

Bobot B =  Nilai Total DIBAGI  Total (Nilai Total)  

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Material       

2. Harga Material       

3. Kondisi Kemasan Material       

Nilai rata-rata C / Nilai Total =   

 

  

Bobot C =  Nilai Total  DIBAGI  Total (Nilai Total) 

Total ( Nilai Total) =       

 

Pemberian bobot pada tiap aspek berdasarkan dampak yang muncul pada Vira 

Baby. Berikut ini adalah kriteria penentuan tingkat kepentingan yang terdapat 

dalam kuesioner dengan tujuan memudahkan responden dalam mengisi formulir 

penentuan bobot secara obyektif: 



 

 

a. Suatu aspek mendapat nilai kurang penting jika tidak berdampak langsung 

terhadap perusahaan. 

b. Suatu aspek mendapat nilai cukup penting jika berdampak langsung 

terhadap perusahaan, namun tidak berdampak langsung pada proses 

produksi. 

c. Suatu aspek mendapat kriteria penting jika berdampak langsung terhadap 

proses produksi Vira Baby. 

Langkah pengisian formulir penentuan bobot: 

1) Responden mengisi 9 item yang sudah ada dalam tabel. 

2) Menghitung nilai rata-rata dari tiap aspek. 

3) Menjumlah bobot tiap item pada masing-masing aspek, guna mendapat 

nilai bobot total pada ketiga aspek. 

4) Menjumlah nilai total pada tiap aspek untuk mendapatkan nilai total 

secara keseluruhan. 

5) Bobot dari tiap aspek dihitung, dengan cara membagi nilai total tiap 

aspek dengan nilai total keseluruhan sebelum dikali seratus persen. 

2. Evaluasi Pemasok dengan Menggunakan Formulir Evaluasi Pemasok 

Formulir evaluasi pemasok ini ditujukan kepada beberapa karyawan Vira 

Baby, karena selama ini pihak Vira Babylah yang berhubungan secara langsung 

dengan ketiga pemasok kain yang akan dievaluasi. 



 

 

 

Penilaian besar kecilnya skor mulai dari 1 sampai 3 (skor 1 = kinerja pemasok 

kurang, skor 2 = kinerja pemasok cukup, skor 3 = kinerja pemasok baik). 

Berikut ini merupakan tabel atau formulir evaluasi penilaian untuk tiap 

pemasok: 

Tabel 3.2. Formulir Evaluasi Pemasok 

Deskripsi Item yang Dievaluasi 

Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 
Baik 

(1) (2) (3) 

A. Keadaan Umum Pemasok       

1. Ukuran dan Kapasitas Produksi 

2. Fasilitas Desain   

 

  

3. Lokasi Geografis       

Bobot A x Nilai Total A =       

Nilai Total =       

B. Keadaan Pelayanan       

1. Waktu Penyerahan Material   

 

  

2. Mengikuti Instruksi Pembeli   

 

  

3. Penanganan Keluhan dari Pembeli   

 

  

4. Informasi Material yang Diberikan   

 

  

5. Informasi Harga yang Diberikan   

 

  

6. Jangka Waktu Pembayaran   

 

  

7. Jaminan yang Diberikan Pemasok       

Bobot B x Nilai Total B =       

Nilai Total=       

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Material   

 

  

2. Harga Material   

 

  

3. Kondisi Kemasan Material       

Bobot C x Nilai Total C =       

Nilai Total =       

Total (Nilai Total) =    

 

 



 

 

Langkah pengisian formulir evaluasi pemasok: 

1. Responden mengisi 9 item yang sudah ada dalam tabel. 

2. Menjumlah tiap item pada masing-masing aspek, guna mendapat nilai total 

untuk ketiga aspek. 

3. Mengalikan jumlah total tiap aspek sesuai dengan bobot yang di dapat dari 

formulir evaluasi pemasok. 

4. Menjumlahkan jumlah nilai yang di dapat dari ketiga aspek yang ada untuk 

mendapatkan nilai total untuk masing-masing pemasok yang dievaluasi. 

Responden yang digunakan lebih dari satu orang, ini memungkinkan 

tercapainya hasil rata-rata penghitungan yang berbentuk desimal. 

Setelah nilai total untuk tiap pemasok didapatkan, selanjutnya akan 

dilakukan perbandingan. Kriteria hasil penelitian baik untuk pemasok kain 

didasarkan pada perolehan nilai total tertinggi. Pemasok yang mendapat nilai 

tertinggi adalah pemasok yang terbaik sebagai pemasok kain untuk Vira Baby. 

 

 

 

 

 


